Додаток 5
до Порядку (в редакції
постанови Кабінету Міністрів
України
від 25 березня 2015 р. N 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про
очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,
Управлінням праці та соціального захисту населення Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації, проведено перевірку достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодо
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місце роботи: головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та
звітності.
Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення
перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий
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За вказаними пошуковими відомостями в Єдиному державному реєстрі
осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення
влади» Міністерства юстиції України інформація стосовно ГОРБАЧ
Оксани Василівни відсутня.
Запит про надання відомостей щодо ГОРБАЧ Оксани Василівни
надсилався до Служби безпеки України, Головного управління державної
фіскальної служби у Київській області.
Із Служби безпеки України листом від 01.06.2016 № 24/141276-л
повідомили, що в результаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які
відомості щодо ГОРБАЧ Оксани Василівни.
Із Головного управління державної фіскальної служби у Київській
області листом від 04.05.2018 № 431 повідомлено, що перевіркою
встановлено, що Горбач О.В. у Декларації за 2015 рік, вказано достовірні
відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих)

Горбач О.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини
першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають
наявній податковій інформації про майно (майнові права) ГОРБАЧ
Оксани Василівни.
Також перевіркою встановлено, що вартість майна (майнових прав),
вказаного (вказаних) Горбач О.В. за час перебування на посадах, визначених
у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення
влади», відповідає наявній податковій інформації про доходи, отримані
Горбач О.В. із законних джерел.
За результатами проведеної перевірки Горбач О.В., з урахуванням
наданих копій підтверджуючих документів встановлено достовірність
відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України
«Про очищення влади», вказаних ГОРБ АЧ Оксаною Василівною у Декларації.

